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 :الممخص
تناول البحث دراسة عالقة االرتباط بين درجة الحرارة وعناصر 
المناخ االخرى في قضاء حديثة غرب العراق، وتعد دراسة 
عناصر المناخ امر بالغ االىمية لما لو من تأثير مباشر وغير 

االنسان وصحتو. وخمصت الدراسة عمى وجود مباشر في حياة 
عالقة ارتباط معنوية بين درجة الحرارة وبقية عناصر المناخ 
لممتوسطات الشيرية، وبمغ اعمى ارتباط بين درجة الحرارة 

، اما المتوسطات السنوية 0..8-والرطوبة النسبية ويساوي 
 ، وعميو يمكن التنبؤ0..8-فبمغ اعمى ارتباط مع سرعة الرياح 

بقيم درجة الحرارة من خالل معرفة قيم عناصر المناخ المختمفة 
 ألي منطقة.
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Abstract: 

        The study examined the study of the relationship 

between temperature and different climate elements in 

Haditha, western Iraq, and the study of climate elements 

is extremely important because of its direct impact on 

human life and health. The study concluded that there is 

a significant correlation between the temperature and the 

rest of the climate elements for the monthly averages, 

and the highest correlation between temperature and 

relative humidity is -0.98, and the annual averages reach 

the highest correlation with wind speed -0.47, and 

therefore the temperature values can be predicted by 

knowing the values of The different elements of the 

brain for any region.   

  

Keywords: 

Climate 

Temperature 

 Haditha 

 

 
©Authors, 2021, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)201 ) 
 

 المقدمة:
ة قعمى الرغم من توفر البيانات المناخية الى ان ىناك اخطاء كبيرة تحصل في طري

تسجيل البيانات وايضا ىناك قطع في بعض البيانات االمر الذي يحول دون اجراء الدراسات 
بشكل صحيح وىذا ينعكس عمى الفيم الكمي لمظواىر المناخية، لذا تناول البحث طبيعة 
العالقة بين درجة الحرارة كمتغير تابع وبقية عناصر المناخ كمتغيرات مستقمة، من اجل معرفة 

قة المتبادلة بين عناصر المناخ المختمفة ودرجة الحرارة، االمر الذي من شأنو طبيعة العال
 معرفة وقت حدوثيا والظروف المرافقة ليا.و  الجويةتفسير الكثير من الظواىر 

 مشكمة البحث:
  الى اي مدى ممكن ان تصل قيمة عالقة االرتباط بين الحرارة وعناصر

 المناخ االخرى في قضاء حديثة؟
 لحرارة تحكم ديناميكي في قيم العناصر المناخية االخرى في قضاء لعنصر ا

 ؟حديثة بصورة مباشرة او غير مباشرة

 فرضية البحث:
 .لعنصر الحرارة تأثير كبير في عناصر المناخ االخرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة

 اهداف البحث:
وعناصر المناخ ييدف البحث الى ايجاد عالقة إحصائية بين كل من درجة الحرارة 

 االخرى.
الديناميكي لمحرارة في تأثيرىا عمى بقية العناصر كما ييدف الى معرفة السموك 

 في قضاء حديثة. االخرى
 حدود منطقة الدراسة:

 :الحدود الفمكية
 (شرقا 5,55.)وخط طول ( شماال  42,.4)تقع محطة حديثة عمى دائرة عرض 

من  5كم 4.68 عن مستوى سطح البحر ويشغل قضاء حديثة مساحة تبمغ  قدم 180وارتفاع 
وتبعد عن مركز الرمادي مسافة  5كم140،288مساحة محافظة االنبار التي تبمغ مساحتو 

 .5كم1.2
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  :الحدود المكانية
لعالقة االرتباط بين درجات الحرارة وعناصر تشتمل حدود الدراسة بتحميل جغرافي 

( 1الخريطة )ضمن حدود قضاء حديثو  ى انعكاسيا عمى نشاط االنسانالمناخ االخرى ومد
التي  الغربية اليضبةلمحافظو االنبار التي تقع عمى ضفاف نير الفرات ضمن سطح  التابعة

لقضاء  اإلداريةالشمال حدود محافظو صالح الدين ومن الجنوب الحدود  جيةيحدىا من 
 لقضاء ىيت. اإلداريةعنو ومن الشرق الحدود لقضاء  اإلداريةومن الغرب الحدود  الرطبة

 :الحدود الزمانية
 المحطةالتي تم رصدىا في  الرئيسية المناخيةالعناصر ب المتعمقة وتشتمل بالبيانات

والرصد الزلزالي  الجوية لألنواء العامة الييئةمن حديثو التي تم الحصول عمييا  المناخية
 . (5810 -1.08)         لممدةالعراقية 

 :االرتباط معامل
 اىم ان ، االخرى المناخ وعناصر الحرارة درجات قيم بين البسيط االرتباط معامل

 حجم عن تعبير ىي العالقة صالحية ان اذ متغيراتيا، بين العالقة ايجاد ىو دراسة اي اىداف
 الوسيمة انو( Correlation) االرتباط يعرف. (1)عمييا نحصل التي" النتيجة" تمثيل

 طبيعتيا لتحديد احصائياً  واختبارىا المتغيرات بين العالقة لقياس المستخدمة االحصائية
الصدفة،  عامل عن ناتجة انيا ،ام احصائية داللة ليا العالقة ىذه كانت اذا فيما ،ومعرفة
 قبل ويجب (5)عكسية او طردية عالقة الى متغيرين اي بين العالقة طبيعة تصنيف ويمكن
 االنتشار شكل خالل من البيانات مشاىدة  الكمية لمبيانات االرتباط معامالت حساب

Scatter diagram تكون فعندما قوتيا مدى وبيان المتغيرات بين العالقة طبيعة اظيار في 
 العالقة تكون اذا خالليا ،اما من يمر مستقيم خط طول عمى النقاط معظم تتجمع قوية العالقة
 أو ظاىرتين بين العالقة) ىو الخط. فاالرتباط، عن بعيداً  يكون النقاط انتشار فأت ضعيفة
 تستمزم العالقة أن نقول المتغيرات، بين ما العالقة عن نتكمم عندما لذا ،(أكثر أو متغيرين
 العممي، البحث في نراه ما ىذابينيما  الترابط زاد كمما العالقة ىذه وتزداد متغيرين، وجود

حصائياً و   وليذا( رقمي تعبير إالا  ىي ما العالقة أن أي) رقمي معامل عن عبارة انو نجد ا 
 تكتب كسرية، قيمة عن عبارة يكون ما غالباً  انو إالا ( 1- ،1)+ بين ما العالقة مقاييس تتراوح
 ( العمماء عميو تعارف حسبما) برقمين
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 من العراق ومحافظة االنبار منطقة الدراسة موقع ( 8خريطة )

 
الموارد المائية الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق االدارية، مقياس المصدر: وزارة 
 5812لسنة  1:1888888
 اآلتي بالشكل كتب ما إذا خطأً  يعد ال انو إالا  ،(8.02) العالقة ناتج يكتب مثالً 

ذا تامة، عالقة تعد صحيح( 1) مقدارىا التي العالقة بأن عمماً  ،(8.024)  مقدار كان وا 
 .المتغيرين بين العالقة انعدام عمى ذلك دلا ( صفر) معامميا
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 أن نرى المتغيرات، بين العالقة بقياس المعنية اإلحصائية العمميات من كثير في
 االتجاه عن تعبير إالا  ىي ما اإلشارة وىذه سالبة،( -) أو موجبة،)+(  إشارة تحمل النتيجة
 (4)العالقة قوة عن تعبير فيو الرقم أما العالقة، لتمك

 تأخذ أي) خطية بينيما العالقة وأن كميان، المتغيرين أن Pearson بيرسون يفترض 
 (.االنتشار أشكال من الثاني الشكل أنظر مستقيم، خط شكل

 القياس وحدات في يختمفان قد متغيرين بين لالرتباط مقياس أفضل أن بيرسون ويرى
 بالسنوات العمر يقاس حيث( والدخل العمر بين االرتباط مثل) العام مستواىما في أو/  و

 – العمر متوسط أي – لمعمر العام المستوى أن كما.. الدوالر أو باللاير بالعممة، الدخل ويقاس
 خمسة يكون قد الشيري الدخل – متوسط أي – العام المستوى فبينما. عاماً  أربعين يساوي قد

 (.مثالً  لاير آالف
 بيرسون رأي حسب – المتغيرين ىذين مثل بين لالرتباط مقياس أفضل فإن وبالتالي

 ىذه وقسمة الحسابي وسطو عن المتغيرين من كل انحرافات حساب طريق عن ىو –
 المعيارية بالوحدات يسمى ما عمى فنحصل منيما، لكل المعياري االنحراف عمى االنحرافات

 المعيارية الوحدات ىذه ضرب حاصل متوسط"  ىو بيرسون ارتباط معامل ويكون. متغير لكل
 وأن Y , X ىما المتغيرين أن فرضنا إذا تمييز.  وبالرموز، بدون يكون االرتباط ومعامل". 
 : ىي القيم أزواج من n عدد لدينا

 المعياري االنحراف وأن   ىو Y ولممتغير   ىو X لممتغير الحسابي الوسط وأن
 لو يرمز والذي الخطي لالرتباط بيرسون معامل فإن Sy ىو Y ولممتغير Sx ىو X لممتغير
 : ىو r بالرمز

 حساب أوالً  يجب أنو البسيط الخطي لالرتباط بيرسون معامل تعريف من ونالحظ 
   في   ضرب ثم y قيم من قيمة لكل   وحساب ،X قيم من قيمة لكل   حساب ثم ،  من كل
n عمى القسمة ثم الضرب حاصل مجموع وأخذ القيم من زوج لكل

 نرى كما العممية ىذه إن( .)
 الصيغة تستخدم ال عادة فإنو لذلك معقدة، حسابية عمميات ونحتاج طويالً  وقتاً  تستغرق
 تعطي والتي التالية المختصرة الصيغة منو بدالً  وتستخدم االرتباط معامل حساب في السابقة
 -:  نفسيا النتائج الحال بطبيعة

  المختصرة بالصيغة لبيرسون الخطي االرتباط معامل لحساب نحتاجو ما وكل 
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 حاصل ومجموع y قيم مربعات ومجموع x قيم مربعات مجموع أي:   حساب ىو
 (. القيم أزواج عدد ىي n حيث) n ،  معرفة بعد ضربيما

 نوع لكل االنتشار وشكل العالقة واتجاه االرتباط أنواع عمى نستدل( 1)الجدول ومن
 (. سالبة إشارة وضع مع)العكسي االرتباط عمى ينطبق الطردي االرتباط عن قيل وما

 بيانات المتغيرين كال بيانات تكون ان يفترض( بيرسون) االرتباط معامل تطبيق وعند
 .كمية

 :االتية المعادلة وفق بيرسون االرتباط عامل حساب ويتم
(∑x)(∑y)   –n  ∑ xy R =  

 √(    -(  ) )(    -(  ) )                                                             
 : ان حيث

 n∑  xi x i :ضرب حاصل مجموع x  في y   
X ∑ :المتغير قيم مجموع X  
y ∑ :المتغير قيم مجموع y   

X2 ∑  :المتغير قيم مربعات مجموع X 

 Y2 ∑  :المتغير قيم مربعات مجموع y 
 نوع لكل االنتشار وشكل العالقة واتجاه االرتباط أنواع يوضح ( 8)  الجدول

 المعنى االرتباط معامل قيمة

 تام طردي ارتباط +1

 قوي طردي ارتباط من0,07 الى 0,99

 متوسط طردي ارتباط من 0,50 الى  0,69

 ضعيف طردي ارتباط 0,06 الى  0,49

 ال يوجد ارتباط 0

، وزارة التعميم 1االحصاء اليندسي، طناجي توفيق وعبد الرزاق العاني، :المصدر 
 .145، ص1989العالي، 
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 درجات الحرارة وعناصر المناخ االخرىمعامل االرتباط بين المعدل الشهري ل
(، ان ىناك عالقة ارتباط طردية قوية بين قيم 1( والشكل )5يتضح من نتائج الجدول)

. اذ وسرعة الرياحودرجات الحرارة العظمى والصغرى السطوع الشمسي الحرارة وبين درجات 
يعد االشعاع الشمسي المصدر الرئيس لمطاقة في الغالف الجوي وىذه الطاقة ىي المسؤولة 
عن جميع العمميات التي تحدث في الغالف الجوي واالختالفات القائمة ألحوال الطقس من 

لى سطح االرض زمانيا ومكانيا، مكان آلخر، كما تختمف كمية االشعاع الشمسي الواصمة ا
وىي مصدر الحرارة التي تعد شكال من اشكال الطاقة لتسخين سطح االرض والغالف الجوي 
المحيط بيا. والتي تتأثر في اي مكان بالتقمبات الريحية وتعاقب الكتل اليوائية ما بين )حارة 

درجات ( لrقيمة ) اذ بمغت. (6)عكسي مع الضغط الجوي وباردة(، ولدرجات الحرارة تناس
، 05..8، ....8، ....8)الحرارة العظمى والصغرى والسطوع الشمسي وسرعة الرياح 

(% لكل من السطوع 2.( عمى التوالي، وكان لو داللة احصائية بدرجة ثقة  )8.056
( الجدولية اال ان t( المحسوبة اكبر من قيمة )tالشمسي وسرعة الرياح وذلك الن قيمة )

 (2)ط معامل االرتبا

(% وذلك 2.ليس لو داللة احصائية بدرجة ثقة  ) درجات الحرارة العظمى والصغرىل
 ( الجدولية.  t( المحسوبة اصغر من قيمة )tالن قيمة )

بينما سجل الضغط الجوي والرطوبة النسبية وكمية االمطار عالقة ارتباط عكسية 
ضغط الجوي والرطوبة ( لم5...8-، 02..8-، 8.060-قوية اذ بمغت درجة االرتباط )

لكمية (% 2.وكان لو داللة احصائية بدرجة ثقة  )عمى التوالي،  النسبية وكمية االمطار
( الجدولية اال ان معامل االرتباط t( المحسوبة اكبر من قيمة )tوذلك الن قيمة ) االمطار

ن قيمة (% وذلك ال2.ليس لو داللة احصائية بدرجة ثقة  ) لمضغط الجوي والرطوبة النسبية
(t( المحسوبة اصغر من قيمة )t.الجدولية ) 
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 قيم درجات الحرارة وقيم عناصر المناخ الشهرية(  معامل االرتباط بين 0جدول)
 الجدولية (t) قيمة المحسوبة (t) قيمة (r) االرتباط معامل المناخية المتغيرات

 5.80 .1.05- ....8 العظمى الحرارة درجة

 الحرارة درجة
 الصغرى

8.... 5.851 5.80 

 5.80 ....5- 8.060- الجوي ضغط

 5.80 65.. 05..8 الشمسي سطوع

 5.80 .6.2 8.056 الرياح سرعة

 5.80 86..4- 02..8- النسبية الرطوبة

 5.80 15..5 5...8- االمطار كمية

  spssوبرنامج   Microsoft Exel 5816عمل الباحثة باالعتماد عمى  :المصدر
 االحصائي

 الشهرية. المناخ عناصر وقيم الحرارة درجات قيم بين االرتباط معامل  (8) شكل

 
 (.1: من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم )المصدر

 :لدرجات الحرارة وعناصر المناخ االخرى لسنويمعامل االرتباط بين المعدل ا
متوسطة (، ان ىناك عالقة ارتباط طردية 5( والشكل )4يتضح من نتائج الجدول)

بين قيم درجات الحرارة وبين درجات الحرارة العظمى والصغرى والسطوع الشمسي  الى ضعيفة
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، 8.254، 8.4.1( لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والسطوع الشمسي )r، اذ بمغت قيمة )
درجات الحرارة لكل من (% 2.( عمى التوالي، وكان لو داللة احصائية بدرجة ثقة  )8.115

( الجدولية اال ان t( المحسوبة اكبر من قيمة )tالسطوع الشمسي  وذلك الن قيمة )الصغرى و 
(% وذلك 2.معامل االرتباط لدرجات الحرارة العظمى ليس لو داللة احصائية بدرجة ثقة  )

 ( الجدولية.  t( المحسوبة اصغر من قيمة )tالن قيمة )
 السنويةمعامل االرتباط بين قيم درجات الحرارة وقيم عناصر المناخ   (3جدول)

 الجدولية (t) قيمة المحسوبة (t) قيمة (r) معامل االرتباط المتغيرات المناخية

 1.992 23.061- 0.391 درجة الحرارة العظمى

درجة الحرارة 
 الصغرى

0.523 24.852 1.992 

 1.992 3354.977- 0.165- ضغط الجوي

 1.992 48.746 0.112 سطوع الشمسي

 1.992 66.521 0.471- سرعة الرياح

 1.992 45.47- 0.012- الرطوبة النسبية

 1.992 11.112- 0.224- كمية االمطار

  spss وبرنامج  Microsoft Exel 5816 عمى باالعتماد الباحثة عمل :المصدر
 االحصائي

والرطوبة النسبية وكمية االمطار عالقة  وسرعة الرياح بينما سجل الضغط الجوي
-، 01..8-، 8.162-اذ بمغت درجة االرتباط ) ضعيفة الى متوسطةارتباط عكسية 

لسرعة (% 2.( عمى التوالي، وكان لو داللة احصائية بدرجة ثقة  ).8.55-، 8.815
رتباط ( الجدولية اال ان معامل االt( المحسوبة اكبر من قيمة )tوذلك الن قيمة ) الرياح

(% 2.ليس لو داللة احصائية بدرجة ثقة  )وكمية االمطار لمضغط الجوي والرطوبة النسبية 
 ( الجدولية.  t( المحسوبة اصغر من قيمة )tوذلك الن قيمة )
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)20. ) 
 

 السنوية المناخ عناصر وقيم الحرارة درجات قيم بين االرتباط معامل  ( 0) شكل

 
 (4عمى جدول رقم ): من عمل الباحثة باالعتماد المصدر
 :االحاالت
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 .180، ص1977جامعة البصرة، 
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 .384ص
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 .  1.، ص 5811
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